
VlENNA I NSURANCE GROUP

NOVÁ VERZIA č. 7
poistnej zmluvy

080 503 7262
dátum účinnosti 01.01.2022

ÚČinnosť poistenia: od 07 08.2012 (O OO h) do neurčito

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Centrála spoločnosti
Štefanovičova 4. 816 23 Bratislava

v zastúpeni Jakub Janso
Ing František Kuzma

, námestník naditeľa AG pre maklérov
, námestník nadrteľa pre spoluprácu s reg

SprostredkovateľrruAG pre maklérov

IČO:
IČ DPH

OO 585441
SK7020000746

zapísana v Obchodnom reqistn Okresného súdu Bratislava l, odd Sa, vl č 79/B

(ďalej len .porst'ovňa")

a

Mesto Bytča
Námestie SR 1, 014 01 Bytča

v zastúpení Ing. Miroslav Minárčik pnrnátor mesta

IČO:
IČ DPH

00321192
nie je platcom DPH

(ďalej len .porstnik a poistený")

a

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča (ďalej len "poistený")

uzatvárajú

prostredníctvom spoločnosti Respect Slovakia, s ro 2999968824

podľa § 788 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka túto zmluvu o porstení (ďalej len
zmluva) Súčastou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len VPP), osobitné
poistné podmienky (ďalej len OPP), zmluvné dojednarua, prílohy a vložky, ktoré upravujú
Jednotlivé druhy porsterua. na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli



VIENNA I NSURANCE GROUP

I Súhrn Qoistného I
Císlo POistené Celková poistná Ročné poistné

vložky Druh áno - nie suma v EUR v EUR

1 Živelné poisterue áno 16128137,13 6954,60

2 POistenie proti odcudzeniu áno 113 000,00 339,00

3 POistenie prerušenia prevádzky - živelné me 0,00 0,00

4 POistenie strojov áno 60 000,00 120,00

5 POistenie prerušenia prevádzky - strojné nie 0,00 0,00

6 POistenie elektroniky áno 60000,00 120,00

7 POistenie skla áno 13000,00 260,00

8 POistenie vnútroštátnej dopravy nie 0,00 0,00

9 POistenie zodpovednosti za škodu áno 180000,00 618,40

Celkové ročné poistné v EUR: 8 312,00
~~--~-

ZI'ava 10% v EUR: 831,20

Daň 8% v EUR: 598,46

Výsledné ročné poistné s daňou v EUR: 8079,26



VIE~mA INSURANCE GRDUP

Platenie poistného

1. POistený platí poistné na účet poisťovne prevodným príkazom

Bankové spojenie

Číslo účtu

Konštantný symbol

Variabilný symbol

VUB

0090004012/0200

3558

0805037262

2. Platobné podmienky a fakturácia Pro - ráta

Majetok bude vstupovať do porsterua v zmysle tejto zmluvy na základe zaradení
majetku Jednotlivých orqaruzácu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča

POistné bude hradené poistnikorn v polročných splátkach podľa výmeru (faktúra)
poistného v termínoch k 1.1., a 1.7., podľa aktuálneho vyúčtovania poistného za
Jednotlivé organizácie, zaraďované do poisterua v zmysle tejto poistnej zmluvy
s dobou splatnosti do 15 dni

Alikvóta poistného, prípadne vratka bude vypočítaná a zaslaná poisťovňou.
Následná splátka vo výške 4039,63 EUR je splatná 01.07.,01.01.

Hlásenie poistných udalostí
POistnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny
drspečmq škôd - tel 0850 111 577

Ďalšie dojednania
1 Pre toto porsterue platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,

Všeobecné poistné podmienky (ďalej len "VPP"), Osobitné poistné podmienky
(ďalej len "OPP") a Zmluvné dojednarua uvedené vo vložkách tejto poistnej zmluvy
Všetky vymenované poistné podmienky, zmluvné dojednarua a prílohy sú
nedelrteľnou súčasťou poistnej zmluvy a poistený svojrrn podpisom poistnej zmluvy
potvrdzuje Ich prevzatie

2 V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva. že toto poisterue môže
vypovedať porstený alebo POisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej
zmluvy Výpovedná lehota Je osemdenná, jej uplynutím porsterue zanikne
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3. Na základe tejto poistnej zmluvy budú zaraďované do porsterua Jednotlivé subjekty
v zriaďovatelskej pôsobnosti Mesta Bytča Sadzby a rozsah porsterua pre výpočet
poistného Je uvedený vo vložkách tejto poistnej zmluvy a sú závazné po celú dobu
porsterua Poistnik a poistený SI vyhradzuje právo zmeny poistných súm podľa
aktuálneho stavu poisteného majetku DOjednáva sa, že Jednotlivé zaradenia do
porsterua mozu podpisovať okrem porstnika aj nadrteha organizácií
v Znad'ovatelskej pôsobnosti Mesta Bytča samostatne

4. POistné obdobie Je kalendárny rok

5. POistná zmluva Je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých každá zo
zmluvných strán (poistený, POisťovňa a sprostredkovateľ) obdrží po Jednom
onqináh

v BytčI dňa 16 122021 v Žiline dňa 16 122021

Ing. Miroslav Minárčik

pnrnátor mesta

pečiatka? podpis poisťovne

KOOPERATIVA POisťovňa a s Vienna
Insurance Group

Jakub Janso

námestník riaditeľa AG pre maklérov

pečiatka a podpis porstnika

Mesto Bytča

pečiatka a podpis poisťovne

KOOPERATIVA POisťovňa a s Vienna
Insurance Group

Ing. František Kuzma

námestník riaditeľa pre spoluprácu s reg
sprostredkovaterrm AG pIe maklerov __ ,

, ~ I
, ~{ooperativJ.Q. I
I ------- II V'[NI L '~JSUR"N i ~JRr_)\lo l
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MESTO BYTČA

zoznam budov k PZ č 080503 7262 príloha č 1 k 01 01 2022

P Č Nazov budov Adresa Parcela Č Porstna suma Sadzba %0 daň 8% Zrava 10% Poistne

1 Mestský úrad Narnestie SR 1, 014 01 Bytča 647/1 1 287000,00 € 0,4 1,08 0,9 500,39 €
2 Kulturny a Polyfunčný dom Treskoňová 814, 01401 Bytča 714/7,714/17 1 750 000,00 € 0,4 1,08 0,9 680,40 €
3 Kultúrny dom Malá Bytča 106, 014 01 Bytča 10 388600,00 € 0,4 1,08 0,9 151,09 €.
4 Kultúrny dom Hrabove 77, 01401 Bytča 623/2 665550,00 € 0,4 1,08 0,9 258,77 €
5 Bytový dom Jesenka Treskoňová 813, 01401 Bytča 592 2 300000,00 € 0,4 1,08 0,9 894,24 €
6 TSM-admln budova Hhrucká ul 401,01401 Bytča 1659/126 488750,00 € 0,4 1,08 0,9 190,03 €
7 TSM-garáže Hlirucká ul 401, 01401 Bytča 1659/19 290000,00 € 0,4 1,08 0,9 112,75 €
8 Chata Na Salaš 1853,01401 Bytča 3442/8 92500,00 € 0,4 1,08 0,9 35,96 €
9 Mestský štadion S Sakalovej 182,01401 Bytča 977 1152 000,00 € 0,4 1,08 0,9 447,90 €
10 Spoločensky pavilón Komenského 1020,01401 Bytča 3020/98 722500,00 € 0,4 1,08 0,9 280,91 €

11 Materská škôlka Dostojevského 933/5, 014 01 Bytča 3020/284 370188,00 € 0,4 1,08 0,9 143,93 €
12 Materská škôlka pavilón A Dostojevského 1482,01401 Bytča 3020/286 762750,00 € 0,4 1,08 0,9 296,56 €
13 Materská škôlka pavilón B Dostojevského 1483, 01401 Bytča 3020/285 819702,00 € 0,4 1,08 0,9 318,70 €
14 Bvtčranská vvhľadňa Hrabové , 01401 Bytča KN-E 430 52372,54 € 0,4 1,08 0,9 20,36 €

Naučný chodník - Za krásami bvtčianskej
15 prírody Hrabové, 014 01 Bytča 3749,92 € 0,4 1,08 0,9 1,46€
16 Materská škôlka Bytča-Hrabové Hrabové 89, 01401 Bytča 628,629 940500,00 € 0,4 1,08 0,9 365,67 €
17 Detské Ihrisko škôlka Hrabové Hrabové 89, 014 01 Bytča 628,629 12433,68 € 0,4 1,08 0,9 4,83 €
18 MŠ Hurbanová - kotolňa Hurbanová 1231,01401 Bytča 1174/4 62700,00 € 0,4 1,08 0,9 24,38 €
19 MŠ Hurbanová - adrrurustr budova a chodba Hurbanová 1229, 01401 Bytča 1174/5,1174/2 398750,00 € 0,4 1,08 0,9 155,03 €
20 MŠ Hurbanová - škôlka Hurbanová 1231,01401 Bytča 1174/3 670700,00 € 0,4 1,08 0,9 260,77 €
21 MŠ Hurbanová - škôlka Hurbanová 1231,01401 Bytča 1174/6 689700,00 € 0,4 1,08 0,9 268,16 €

Spolu 13 920446,14 5412,27 eL.....:...-.-.- ----)

l~/7
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Vložka Č. 1
Nová Verzia Č. 7
k poistnej zmluve od 01.01.2022 (0:00 h)

do neurčito

Účinnosť verzie

VIENNA INSURANCE GROUP Č. 80 - 503 7262

Živelné poistenie

1 POistenie sa vzťahuje na.

a) Budovy, haly a stavby vrátane Ich stavebných sučasti a príslušenstva, poistených podl'a
zoznamu nehnuteľnosn a stavieb - príloha č 1, liruové stavby poistených podl'a zoznamu
llruových stavieb príloha č 2, vedených v účtovnej a operatrvnej evidencu porasteného,
na novú cenu, na prvé riziko, na porstnú sumu 15364065,59 EUR

b) Súbor hnuteľného hmotného majetku poisteného, vedený v účtovnej a operatívnej evidencu
porsteneho, na novú cenu, na prvé riziko, na poistnú sumu 700 000,00 EUR,

c) Umelecké diela, zbierky - súbor na účtovnú cenu / znalecký posudok, na poistnú sumu
10000,00 EUR,

d) Obstaranie hmotného majetku, vedeného v účtovnej evidencu poisteného, na novú cenu, na
prvé riziko, na poistnú sumu 30 0000,00 EUR,

e) Cudzie veci, na novú cenu, na agregovanú porstnú sumu 10 000,00 EUR,
f) Zasoby, na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu 10 000,00 EUR,
g) Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady, na prvé riziko, na poistnú

sumu
50 000,00 EUR.

h) Vyber hnutel'ného majetku - poisteného podl'a tabul'ky č.1, vedený v účtovnej evrdencn
poisteného, na novú cenu, na poistnú sumu 406 215,60 EUR.

l) Iné stavby mesta Bytča (prístrešky, garážové státie, oplotenie a Iné stavby) okrem
inžinierskych stavieb (ciest, mostov, kanahzácie a pod), vedené v účtovnej evrdencu
poisteného, na novú cenu, na limit plnenia 200 000,00 EUR.

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poisterue platia a rozsah poisterua určujú VPP MP 2020 a OPP - poisterue veci pre prípad
Živelných udalostí č Ž 156
Dojednane poistné riziká OPP č Ž 156, čl II, bod 2 (združené živelné porsterue)
Zvláštne a osobitné dojednarua tejto vložky sú nadradené nad VPP a Of'P

3 Adresa rizika. Slovenská republika

4 Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

Ročné poistné v
EUR

a) 0,40 %0 (promile) z poistnej sumy 15 364 065,59 EUR 6 145,63

b) 0,40 %0 (promile) z poistnej sumy 700 000,00 EUR 280,00

c) 0,40 %0 (promile) z poistnej sumy 10000,00 EUR 4,00

d) 0,40 %0 (promile) z poistnej sumy 30 000,00 EUR 12,00

~ 0,40 %0 (promile) z poistnej sumy 10 000,00 EUR 4,00

f) 0,40 %0 (promile) z poistnej sumy 10 000,00 EUR 4,00

g) 0,40 %0 (promile) z poistnej sumy 50 000,00 EUR 20,00
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h) 0,80 %0 (promile) z poistnej sumy 406 215,60 EUR 324,97

l) 0,80 %0 (promile) z poistnej sumy 200000,00 EUR 160,00

Celkové ročné poistné v EUR: 6954,60

5 Spoluúčasti:

Pre bod a) 100,00 EUR
Pre body b), c), d), e), f), g), h), 50,00 EUR
Pre bod l) 330,00 EUR

Pre toto poisterue platia a rozsah porsterua určujú Všeobecné poistné podmienky pre poisterue
majetku (VPP MP 106) a Osobitné poistné podmienky pre poisterue veci pre prípad živelnych
udalostí (OPP Ž 156)

Pre uvedený predmet poistema sa dojednáva poisterue v rozsahu poistného krytia uvedenom
v článku II, bod 2 OPP Ž 156 (združené živelné porsterue)

V prípade vzniku poistnej udalosti následkom rizika povodeň a záplava je maximálny ročný limit
plnenia za Jednu a všetky škody vo výške 12 973 817,45,- EUR so spoluučastou 50,00 EUR

6. Zvláštne dojednania:

Požadovaný minimálny rozsah pOistenia pre poistenie maletku:

1.1 Komplexné živelné riziko - škody spôsobené:

a) požiarom,
b) výbuchom,
c) priamym úderom blesku,
d) nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo Jeho

nákladu,
e) víchnco.i - mm 76 km/h,
f) povodňou alebo záplavou,
g) I'adovcom,
h) náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokia!' k nim nedošlo v SÚVislosti

s pnernvselnou alebo stavebnou činnosťou,
l) zosúvanírn alebo zrútením lavín,
J) pádom stromov, stožiarov a Iných predmetov ak nie sú súčastou poškodenej poisíenej

veci,
k) zernetrasenlrn,
l) vodou urukajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodnych zariadení a

z vodovodných zariadení vrátane poplatkov / vodné, stočné/ za vodu, ktorá urukla
z vodovodného potrubia z akejkoľvek pričmy,

m) kvapalmou alebo parou unikajúcou z ústredného. etážového alebo draľkového kurerua
n) hasiacun médiom samovoľne urukajúcrrn zo stabilného hasiaceho zariadenia,
o) kvapalmou urukajúcou zo solárnych systémov alebo khrnanzačných zanadení,
p) chladiarenským médiom urukajúcrrn z chiadrarenských zanadení a rozvodov,
q) hasenírn, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti,
r) atmosfenckýrru zrážkami, I'adovcom, snehom alebo nečrstotarru vrukajúcirru otvormi,

ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti, a ak k vruknutiu došlo do 72 hodín po skončení
živelnej udalosti,

s) dymom vznikajúcim pri požian,
t) zvýšen m hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo

katastrofickým lejakom
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u) krádež porstených hnutel'ných vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie
uvedenými náhodnými udalosťami,

v) Iadochodrru,
w) prívalom bahna,
x) spatným vystúpením vody ak bolo spôsobené atmosfénckým zrážkami alebo

katastrofickým lejakom, záplavou následkom búrkového prívalu
y) ťarchou snehu a nám razy
z) poškodenie zateplerua vonkajšieho plášťa
aa) narazom dopravného prostriedku, nárazovou vlnou

1 2 Osobitné dojednarua

2 POistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej vecr, ak
umyseine konanie smerovalo k poškodeniu alebo zručeruu poisteného majetku, proti
osobe poisteného alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku

3 DOjednáva sa, že porsterue sa vzťahuje aj na protipovodňové ochranné hrádze, vodné
nádrže, spevnené plochy a úpravy územia , zemné pnehrady, pozemné komunikácie,
mosty, oploterua. koľajové dráhy, tunely, hrádze a objekty na tokoch, verejné vodovody,
verejné kanalizácie ČOV a Iné vodohospodárske objekty, letiská a mžrruerske Siete,
ktoré sú majetkom poisteného

4 DOjednáva sa, že poisterue sa vzťahuje na veci uložené na voľnom priestranstve a veci
upevnené na vonkajšej strane budovy

5 DOjednáva sa, že poisterue sa vztahuje aj na rozostavané stavby evidované na účte
obstaranie dlhodobého hmotného majetku

6 DOjednáva sa, že poist'ovateľ nahradí do sumy 16596,69 EUR za jednu poistnú udalosť
aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy ana demontáž a remontáž ostatných
nepoškodených poistených vecí, vykonané v SÚVislosti so znovuobstaraním alebo
opravou veci poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej udalosti naklady na
posudkoveho znalca, náklady na hľadáme príčrny škody, náklady na zemné a výkopove
prace naklady spojené s dodatočnými projektovýrru a plánovacírru prácami náklady
spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, prácu počas
nedieľ a SViatkov, ako aj expresné príplatky, náklady na cestovné a ubytovacre náklady
pre technikov zo zahraničia aj SR, prepravné náklady na zaslanie poškodenej veci do
opravy v SR aj v zahraničí, vrátane expresných príplatkov alebo leteckej prepravy
poškodenej veci alebo náhradných dielov

7 DOjednáva sa, že pri porstení na časové ceny, časovej cene zodpovedá obstarávacia
hodnota poistenej veci, uvedená v účtovnej evidencu poisteného POisťovňa nebude
uplatňovať princíp podporsterua

8 DOjednáva sa, že kryté sú aj škody spôsobené takým zaplavením územia, ktoré bolo
spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov, priehrad a nádrží

9 DOjednáva sa, že v prípade po.sterua na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych
škodách poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie
poskytovat v časových cenách Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré
budú dosahovať výšku maximálne 50 % zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci

10 DOjednáva sa, že pri živelnorn porsteni sú kryté aj následné škody
11 DOjednáva sa, že POisťovňa bude hkvidovat' poistné udalosti aj na zaklade rozpočtov

vypracovaných na zaklade schválených cenníkov Ak obstarávatel' neuskutoční opravu
poškodenej poistenej veci v zmysle predloženého rozpočtu do jedného roku od vzniku
poistnej udalosti POisťovňa vyplatí poistné plnenie max 90 % rozpočtovaných nákladov
na opravu

12 DOjednáva sa, že poisterue pre prípad poškodenia vecí vodou z vodovodného zariadenia
zahrňa aj škody vzniknuté vo vnútri budovy na pnvádzacom vodovodnom potrubí
vratene zanadení pripojených na potrubie, odpadovom potrubí vrátane zanadení
pripojenych na potrubie, potrubí khmanzačných zariadení, potrubí horúcovodného alebo
parného kúrenia, teplovodných čerpadiel, solárnych systémov, pokia!' ku škode dôjde
nasledkom prasknutia alebo zamrznutia potrubia

13 DOjednáva sa, že porst'ovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie aj
za uniknutú vodu do výšky 3 330,00 EUR za jednu poistnú udalosť, max však
10 000, OO EUR za poistné obdobie
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14 Dojednáva sa, že porstenirn kryté sú aj budovy na ktorých prebehaju stavebne upravy
vrátane vecí v týchto budovách uloženych

15 DOjednáva sa, že poisterue sa vzťahuje aj na náklady spojené so zachovani m
pôvodných stavebných matenálov, stavebných technologických postupova zhotoverurn
umeleckych súčastí / uplatnených pn zhotovení budovy v rrunulosn/, ktore je nutne
vynaložrt pn oprave alebo znovunadobudnutí poistenej budovy

16 V prípade sériovej poistnej udalosti bude spoluúčasť odpočitana z poistného plnenia len
raz Pod sériovou poistnou udalosťou sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie viac
po sebe nasleduiúcrch škôd nejednej poistenej veci evidovanej pod jednym mventárnyrn
číslom, ktoré majú spoločnú príčinnú súvislosť

17 Záplavou sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy,
ktorá určitú dobu stojl alebo prúdi v mieste porsterua,

18 Pod po mom "poistenie na 1. riziko" sa rozumie "poistenie na 1 riziko
s automatickým obnovením poistnej sumy" - ak v pnebehu poisteneho obdobia
v prípade na prvé nziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo pravo na poistné
plnenie, POisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia
Obnoverue poistnej sumy POisťovňa urobí stanovením doplatku poistného od terrrunu
vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanu čast poistnej sumy
zodpovedajúcu poistnému plnemu vrátane spoluúčasti DOjednaná poistna suma Je
v pnebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške

19 Povodňou sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie definícia povodne v zmysle
zákona č 666/2004 Z z o ochrane pred povodňami a to najma prechodné výrazné
zvýšenie hladiny vodného toku, pn ktorom bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta
vodnéhc toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva, piati to aj na stav pn
ktorom je dočasne zamedzený pnrodzený odtok vody zo zražok a dochadza
k zaplaveniu vnútornými vodami Zároveň sa pre účely tejto rámcovej dohody povodňou
rozumie aj vyhlásenie II stupňa povodňovej aktivrty (stav pohotovosti) alebo vyhlásenie
III stupňa povodňovej aktrvity (stav ohrozenia) v zmysle platných právnych predpisov

20 POisťovna nebude uplatňovať princíp podpoisterua

Tabul'ka č 1

Výber poistených hnuteľných veci

Názov hnutel'ných vecí Počet ks POistná suma
v EUR bez DPH

Compostainer 1201 5817 191 961,00
Compostainer 1401 140 6818,00
Plastový kontajner 1 1001 70 18900,00
Nádoba gastro 1401 I 41 1 406,30
Vaňovy_ kontajner 5,5m3 53 I 69430,00
Vaňovy kontajner 7 m3 50 73000,00
Naťahovacie kontajnery 8 m3 15 44700,00
Spolu 6186 406215,30

DOjednáva sa, že poistením sú kryté projekty:

- projekt, Obnova historického centra, Srdca mesta Bytče". Hodnota projektu
1 4388:11,45 EUR Príloha č 2 POistení v bode a)

- projekt - javornícky turistický infoportál, kód projektu: SK/FMP/09/025". Hodnota
projektu 4 788,00 EUR POistení v bode a)

- projekt spoločne za bezpečnosť obyvatel'ov a ochranu krajimy bez hraníc" Hodnota
projektu 78 978,00 EUR Príloha č 2a) Žiadosti o FP POisteni v bode b)

- projekt" Rozšírenie kapacít MŠ Bytča - Hrabové". Hodnota projektu 79 109,01 EUR
POisteni v bode a)

- projekt "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Hurbanova 247/5, Bytča" Kód
310041A566, Hodnota projektu 724259,94 EUR POistení v bode a)
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ViENNA INSURANCE GROUP

C. 80 - 503 7262

Poistenie pre prípad odcudzenia

1 Poistenie sa vzťahuje na:

a) Stavebné súčasti a príslušenstvo nehnutel'ností a stavieb, ostatné stavby, vrátane obstarania,
na prvé riziko, na novú cenu, na poistnú sumu 10 000,00 EUR,

b) Hnuteľny hmotny majetok vrátane obstarania, na prvé riziko, na novú cenu, na poistnu sumu
20000,00 EUR,

c) Umelecke diela, zbierky, - hnutel'né a nehnutel'né, na prvé riziko, na poistnú sumu
10 000,00 EUR,

d) Zasoby na prvé riziko, na novú cenu, na poistnú sumu 10 000,00 EUR,
e) Cudzie veci. na prvé riziko, na novú cenu, na poistnú sumu 5000,00 EUR,
f) Peniaze, ceruny, drahé kovy, na prvé riziko, na poistnú sumu 5000,00 EUR,
g) Peniaze, ceruny - denná tržba, na prvé riziko, na poistnú sumu 3 000,00 EUR,
h) Peniaze a ceruny - preprava poslom, na prvé riziko, na poistnú sumu 5 000,00 EUR,
l) Výber hnutel'ného majetku - poisteného podl'a tabuľky č.1, na prvé riziko, na novú cenu, na

agregovanu poistnú sumu 5 000,00 EUR,
J) Stavebné súčasti a príslušenstvo nehnutel'ností a stavieb, ostatné stavby, vrátane obstarania,

na prvé riziko, na novú cenu, na poistnú sumu 10000,00 EUR,
k) Hnutel'ný hmotný majetok, vrátane obstarania, na prvé riziko, na novú cenu, na poistnú sumu

10 000,00 EUR,
l) Umelecké diela, zbierky, - hnutel'ne a nehnutel'né, na prvé riziko, na poistnú sumu

5000,00 EUR,
m)Zasoby, na prve riziko, na novú cenu, na poistnú sumu 5 000,00 EUR,
n) Cudzie veci na prve riziko, na novú cenu, na poistnú sumu 5 000,00 EUR,
o) Vyber hnutel'neho majetku - poisteného podl'a tabuľky č.1, na prvé riziko, na novú cenu, na

agregovanú poistnú sumu 5 000,00 EUR.

2. Rozsah poistenia, poistené riziká.

Pre poisterue platia a rozsah porsterua určujú VPP MP 2020 a OPP - poisterue pre prípad krádeže
veci Č OV 206
POistené riziká
• OPP OV 206, čl II. bod 1 (základné poisterue) pre body a) - l),
• OPP OV 206, čl II, bod 2a (vandalizmus - nezistený páchatel') pre body J) - o)

Spôsob zabezpečenia porstených vecí proti krádeži je uvedený v 
• ZO SZ - Zmluvne dojednarua pre poisterue veci pre prípad odcudzenia alebo vandahzmu,

spôsoby zabezpečenia
Zvlaštne a osobitné dojednarua tejto vložky sú nadradené nad VPP, OPP a ZO SZ

3 Adresa rizika Slovenská republika
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4 Sadzby a podklady pre výpočet poistného.

Ročné poistné v EUR

a) 1,0 %0 Ipromlle) z poistnej sumy 10 000,00 EUR 10,00

b) 2,0 %0 '.l2romlle} z 120lstnejsum:t 20000,00 EUR 40,00

cl 2,0 %0 :~romlle} z ~olstnej sum:t 10 000,00 EUR 20,00

d) 2,0 %0 :~romllel z ~olstnej sum:t 10 000,00 EUR 20,00

e) 2,0 %0 (prorrule) z poistnej sumy 5000,00 EUR 10,00

f) 3,0 %0 (promllel z pOistnej sumy 5000,00 EUR 15,00

g) 3,0 %0 (promile) z _QolstneJ sum_:i 3000,00 EUR 9,00

h) 3,0 %0 (~romllel z ~olstnej sum:t 5000,00 EUR - -~-~,OO
l) 6,0 %0 (promile) z pOistnej sum:t 5000,00 EUR ______ ~--}O,OO--

J) 4,0 %0 (~romllel z ~olstnej sum:t 10000,00 EUR 40,00

k) 4,0 %0 (promile) z poistnej sumy
I

10000,00 EUR 40,00

l) 4,0 %0 (promile) z poistnej sumy 5000,00 EUR 20,00

m) 4,0 %0 (promile) z poistnej sumy 5000,00 EUR 20,00

n) 4,0 %0 (promile) z poistnej sumy 5000,00 EUR 20,00

o) 6,0 %0 (promile) z poistnej sumy 5000,00 EUR 30,00

Celkové ročné poistné v EUR: 339,00

5 Spoluúčasti:
Pre body a) až J) 50,00 EUR
POistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia

6 Zvláštne dojednania:

1.1 Poisterue pre prípad odcudzenia veci

POistenie pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia, pnčom pachatel' sa zmocnil pOlstenel
vecI nasleduluclm spôsobom

a) do miesta corsterua sa dostal tak, že ho otvonl nástrojom, ktorý nie je určený na jeho nadne
otvorenie,

b) do miesta ~ oisterua sa dostal Iným preukázateľne násilným spôsobom,
c) v mieste sa skryl, po Jeho zamknutí sa vec: zmocnil a pn Jeho opustení zanechal po sebe

stopy, ktoré môžu byť použité ako dôkazný prostriedok
d) miesto poisterua otvoru originálnym kl'účom alebo legálne zhotoveným duplikátorn ktorého

sa zmocnil kradežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
e) do schránky, ktorej obsah Je poistený sa dostal alebo JU otvonl nástrojom ktory nie je určeny

na Jej riadne otvorenie,
f) krádežou, pn ktorej páchateľ preukázatel'ne prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace

poistenú VE'C pred krádežou,
g) krádežou, pn ktorej boli poistené vec poistenému alebo jeho pracovrukovi zobrane pretože

jeho odpor bol vylúčený v dôsledku telesneho stavu po nehode alebo v dôsledku Inej
príčiny. za «torú nemôže byť zodpovedný.

h) lúpežou - zmocnením sa poistenej veci tak. že páchateľ použil proti poistenému, Jeho
pracovníkovi alebo Inej osobe násilie alebo hrozbu násiha
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1.2 Osobitné dojednania

POistenie sa vzt ahure na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veCI, ak úmyselné
konanie smerovalo k poškodeniu alebo zručeruu poisteného majetku, proti osobe poisteného
alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku

2 Dojednáva sa, že poisterue sa vzťahuje na veci uložené na vo/'nom priestranstve a veci
upevnené na vonkajšej strane budovy

3 DOjednáva sa, že poistné krytie zahŕňa aj "vnútorný a vonkajší vandalizmus / zistený aj
nezistený pachatel'l

4 Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej
vec. spáchané inou osobou ako poisteným tým spôsobom, že vrukne do chráneného
pnestoru, prekoná prekážku a poškodí alebo zničí predmet porsterua

5 Vonkajší vandalizmus znamená, že Iná osoba ako pcrstený spácha úmyselné poškodenie
alebo zničenie verejne prístupnej poistenej veci

6 Pod pojmom úmyselne poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem Iného chápe aj
estetické poškodenie poistenej veci - poškodenie sprejerrru alebo grafltml

7 Dojednáva sa. že poistené veci uložené na vol'nom priestranstve sú zabezpečené pre
pnpad krádeže svojou polohou Pod pojmom chránené svojou polohou sa rozumie
umiestnenie veCI, ktorej odcudzenie SI vyžaduje použitie špeciálnych pomôcok (čln. rebrík,
vysuvacra plošma korba vozidla a pod ), alebo pn Jej odcudzení sa musia použiť pracovné
pomôcky (kliešte zvárací prístroj, uhlova brúska a pod)

8 Pod pojmom "poistenie na 1 riziko" sa rozumie "poistenie na 1 nziko s automatickým
obnovením porstnej sumy" - ak v pnebehu porsteného obdobia v prípade na prvé nziko
nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie POisťovňa
automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia Obnovenie poistnej sumy
porst'ovňa urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do
konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému
plneniu vrátane spoluúčasti DOjednaná poistná suma je v pnebehu poistného obdobia vždy
v pôvodnej výške

9 DOjednáva sa že POisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov
vypracovaných na zaklade schvalených cenníkov

10 DOjednáva sa, že POisťovňa bude pn poistnych udalostiach na mobihán ( veci osadené
v extenéroch mesta ), objektoch verejného osvetlenia a dopravnom značení akceptovať
šetrenie Mestskou policiou a to do výšky škody 265,55 EUR

11 Územná platnost porsterua územie Slovenskej republiky Pn poistenl hnute/'ných vecí sa
dojednáva uzemna platnost nasledovne územná platnosť hnute/'ných vecí - pracovných
pomôcok /notebooky, tlačiarne diáre, mobily a Iná elektroruka/ sa pre prípad živelnej
udalosti krádeže a vandahzrnu rozširuje aj o miesta pobytu /externé pracovisko, adresa
trvaleho a prechodného bydliska, ubytovacie zanaderue - všetko na území Slovenskej
republiky a krajin Európskej úrue/ a pohybu /motorové vozidlá, vlaky, autobusy. lietadla,
plavidlá - všetko na územi Slovenskej republiky a krajín Európskej úrue/

SPÔSOBY ZABEZPEČENIA HNUTEĽNÝCH VEcí PROTI ODCUDZENIU

Zabezpečenie vchodových dverí miestnosti/objektu

Poistna suma do 5 000,00 EUR - uzamknutý objekt /bez špecifrkácre uzarnykacieho systému/
Porstna suma do 8 300,00 EUR - bezpečnostná cylindncká vložka zabraňujúca vytlačeruu a
bezpečnostný štrt zabraŕiujuci rozlorneruu a vylomeruu vložky
POistná suma do 16600,00 EUR - bezpečnostná cyhndrická vložka zabraňujúca vytlačeruu a
bezpečnostny štrt zabranujuci rozlorneruu a vylomeruu vložky + pndaný ďalší zámok,
bezpečnostná závora a oplechovane dvere
Porstna suma do 33 200,00 EUR - bezpečnostný uzamykací systém zabraňujúc: vytlačeruu ,
rozlorneruu a cdvrtaruu vložky, ďalej prídavný bezpečnostný zámok Dvere zabezpečené proti
vysaderuu alebo zabezpečené proti vysaderuu alebo zabezpečené dvojitou závorou
s uzamykate/'nou bezpečnostnou zámkou
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Nad 33 200,00 E.UR - trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna službu, alebo EZS napojená
na pult centrálnej ochrany mestskej alebo štátnej polície

Pre prípad krádeže dennej tržby v čase prevádzky, peňazí v trezore, prepravy peňazí
poslom sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:

1) Pre dennú t -žbu peňazí, cenín, cenností, cenných papierov ktore nie su z prevadzkovych
dôvodov uložené počas prevádzky v uzamknutých trezoroch v čase

a) od prevzatia penazí oprávnenou osobou po uloženie do pokladne alebo zásuvky
b) uložerua peňazí v pokladni
c) prenosu peňazí oprávnenou osobou do trezoru v mieste poisterua musia byť splnene

nasle-dujúce bezpečnostné opatrenia

• nepretržitá, bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby,
• pokladňa alebo zásuvka môže byť otvorená len v čase marupulacie

s peniazmi,
• v prípade, keď je v jednej pokladni alebo zásuvke uložených viac ako

4 350,00 EUR musia byť tieto bezodkladne uložené a uzamknuté do trezora,
• prenos dennej tržby do trezora v mieste porsterua musí byť vykonávany

oprávnenou osobou, bez neodôvodneného prerušenia, čo najkratšou cestou

2) Ak nie je zabezpečená bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby, denna tržba musi byt
uložená
a) do výšky 3 000,00 EUR v uzarnknutej miestnosti,
b) do vyšk'l 16 600,00 EUR v uzamknutom trezore Miestnost v ktorej sa trezor nachadza

musí byl' v dobe neprítomnosti uzamknutá, okná miestnosti musia byt zatvorene
3) V prípade prepravy finančnej hotovosti poslom, musia byt splnene nasledovne spôsoby

zabezpečerna
a) do sumy 5 000,00 EUR poverená osoba vybavená vhodným kufnkom alebo taškou
b) do surnv 16600,00 EUR poverená osoba vybavená bezpečnostným kufnkom a ďalšia

osoba vybavená strelnou zbraňou (napr Mestská polícia)

Tabul'ka c: 1

Výber poistených hnutel'ných vecí

Názov hnutel'ných vecí I Počet ks
Compostainer 1201 5817
Compostainer 1401 , 140-- - -1- -- -

Plastový kontajner 1 1001 I 70~__,_ -- -----_-- - ---

Nádoba gastro 1401 i 41---I--~ -------

Vaňovy kontajner 5,5m3 53
Vaňovy kontajner 7 m3 50
Naťahovacie kontajnery 8 m3 15
Spolu 6186

DOjednáva sa, že poistením sú kryté projekty:

- projekt "Obnova historického centra, Srdca mesta Bytče". Príloha č 2
- projekt - javornícky turistický infoportál, kód projektu: SK/FMP/09/025".
- projekt spoločne za bezpečnosť obyvatel'ov a ochranu krajíiny bez hraníc",
- projekt" Rozšírenie kapacít MŠ Bytča - Hrabové",
- projekt, Zníženie energetickej náročnosti MŠ Hurbanova 247/5, Bytča" Kód

310041A566
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Poistenie strojov

1 Poistenre sa vzťahuje na'

a) Stroje prístroje a zariadenia - súbor na prvé riziko, na novú cenu, na poistnú sumu
25000,00 EUR,

b) Stroje, prístroje, zariadenia a technológie, ktoré sú súčasťou budov, hál a stavieb, vedených na
učte 021, 042 na prvé riziko, na novú cenu, na poistnú sumu 25000,00 EUR

c) Demolačné, demontážne a remontážne náklady, na prvé riziko, na poistnú sumu
10 000,00 EUR.

2 Rozsah poisterua, poistené riziká:

Pre porsterue platia a rozsah porsterua určujú VPP MP 2020, OPP pre porsterue strojov Č ST 306
Zmluvne dojednarua pre porsterue strojov
Zvlaštne a osobitne dojednarua tejto vložky su nadradené nad VPP, ~PP a ZO strojov

3 Adresa rizika Slovenská republika

4 Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

Ročné _poistné v EUR

~L I 2,0%0 (promile) z poistnej sumy 25 000,00 EUR 50,00
_!2L1 2,0 %0 (promile) z poistnej sumy 25 000,00 EUR 50,00
~lJ___3,0 %0 (promile) z poistnej sumy 10000,00 EUR 20,00

Celkové ročné poistné v EUR: 120,00

5 Spoluúčasti.

Pre body a) až c) 50,00 EUR
Poisteny sa na každej poistnej udalosti podre!a týmito sumami z porstného plnenia

6 Zvláštne dojednania:

1.1 Poisterue strojov a zariadení

POistenie pre pn pad poškodenia alebo zničenia strojov a strojových zariadení vrátane
elektroniky akoukoľvek poistnou udalosťou, okrem výluk z porsterua, ktorá nastane nečakane a
nahle a obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť poisteného stroja
Pravo na plnenie vznikne, ak pOistná udalosť bola spôsobená napr
a) chybou konštrukcie, chybou matenálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu nevzťahuje

zaruka výrobcu),
konštrukčna chyba sa posudzuje pocľa stavu techniky v období konštruovarua stroja, vady
matenalu a zhotoverua podľa stavu v období výroby stroja,

b) chybou obsluhy, nešrkovnost'ou. nedbalosťou alebo úmyselným konaním,
c) pretlakom pary plynu kvapahnou alebo podtlakom,
d) nedostatkom vody v kotloch, parnych generatoroch
e) pádom stroja,
f) roztrhnutre v dôsledku odstredrvej sily,
g) skrat el prudom a inym pôsoberurn el prúdu /prepatie, mdukčné účinky blesku/,
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h) zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky
l) vniknutie cudzieho predmetu

1.2 Osobitné dojednania

DOjednáva sa, že pn poisteni na časové ceny, časová cena zodpovedá obstarávacia
hodnota poistenej veci, uvedená v účtovnej evrdencu počteného

Odchylne od OPP ST č 306 Článok II - Predmet poisterua V prípade porsterua strojov su
predmetmi poisterua I tie stroje, ktorých vek presiahol v čase vzniku škody 10 rokov pokial
nie je dojednaná Inak Pre určenie veku stroja Je rozhodujúci rok jeho prvého uvedenia do
prevádzky V prípade, že rok prvého uvedenia do prevadzky nemožno zistrt je pre určenie
veku stroja rozhodujúci rok jeho vyroby

2

Odchylne od ZO PST pre bod 4 písmeno a), sa dojednáva. že sa poisterue vzt ahuje na
podvozok, pojazdové skupiny a kabínu vozidla vrátane vybavenia, pn strojoch na podvozku
s EČV a to pil nevykonavaní pracovnej činnosti stroja,

Odchylne od VPP MP 106 v článku IV bod 3 písmeno f) sa dojednáva že poisterue sa
vzťahuje na motorové a prípojné vozidlá s pndeleným EČV alebo registračnou značkou,
vrátene pracovných strojov s vlastným pohonom a prípojných pracovnych strojov bez EČV

POisťovňa nebude uplatňovať pnncíp podporsterua

DOjednáva sa, že v prípade poisterua na časové ceny sa bude plnenie pn parcialnych
škodách poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovat
v časových cenách Za parciálne škody sa budú považovat také škody, ktoré budú
dosahovať v'Íšku maximálne 50 % zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci

DOjednáva sa, že pn poisteni strojov sú kryté aj nasledujúce viacnaklady s limitom plnenia
10 000,00 EUR pre každú poistnú udalosť
Odpratávacie, demolačné, demontážne aremontážne viacnáklady vratane
náklady posudkového znalca,
náklady na hľadarue príčiny škody,
náklady na zemné a výkopové práce,
naklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnu pracu, pracu nadčas v nedeiu
a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky
DOjednáva sa, že pn poisteni strojov sú poistenirn kryté aj naklady na letecku prepravu
náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia Plnenie za tieto
náklady je obmedzené sumou spolu 10 000,00 EUR

Územná platnosť porsterua územie Slovenskej republiky Pn poisteni hnuteľných veci sa
dojednáva uzernná platnosť nasledovne územná platnost hnuteľných vecí - pracovných
pomôcok /r otebooky, tlačiarne, diáre, mobily a Iná elektroruka/ sa pre prípad živelnej
udalosti, krádeže a vandallzmu rozširuje aj o miesta pobytu /externe pracovisko, adresa
trvalého a prechodného bydliska, ubytovacie zanaderre - všetko na uzemí Slovenskej
republiky a krajín Európskej úrue/ a pohybu /motorové vozidlá, vlaky, autobusy, lietadla,
plavidlá - v~ etko na území Slovenskej republiky a krajín Európskej úrue/

10 Pod pojmom "pOistenie na 1. riziko" sa rozumie "poistenie na 1. riziko s autornatrckyrn
obnovením poistnej sumy" - ak v pnebehu porsteneho obdobia v pnpade na prve nzko
nastala po stná udalosť a poistenému vzniklo pravo na poistné plnenie, poist ovna
automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia Obnovenie poistnej sumy
POisťovňa urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca
poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu
vrátane spoluúčasti DOjednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy
v pôvodnej Jýške

11 DOjednáva sa, že poisterue sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudovane v hardwerovej
časti nadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej vecr, nosiče dát a zaznamov
proqrarnového vybavenia strojov

3

4

5

6

7

•
•
•
•

8

9



Vložka Č. 6
Nová Verzia Č. 7
k poistnej zmluve od 01.01.2022 (0:00 h)

do neurčito

ÚČinnosť verzie

VIErmA INSURANCE GRDUP

c. 80 - 503 7262

Poistenie elektroniky

1 POistenie sa vzťahuje na:

a) Stroje, prístroje a zariadenia - súbor, na prvé riziko, na novú cenu" na poistnú sumu
25000,00 EUR,

b) Stroje, prístroje, zariadenia a technológie, ktoré sú súčasťou budov, hál a stavieb, vedených na
učte 021, 042, na prvé riziko, na novú cenu, na poistnú sumu 25000,00 EUR,

c) Demolačné, demontážne a remontážne náklady, na prvé riziko, na porstnu sumu
10 000,00 EUR.

2 Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poisterue platia a rozsah poisterua urcuju VPP MP 2020, Of'P - porsterue elektroniky EL 408
Zvlaštne a osobitné dojednarua tejto vložky su nadradené nad VPP a Of'P

3 Adresa rizika Slovenská republika

4 Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

Ročné poistné v EUR

f-§D_ 2,0 %0 (promile) z poistnej sumy 25 000,00 EUR 50,00

_ 9)_ _~!QJ~romlle) z poistnej sumy 25 000,00 EUR 50,00

c) 2,0 %0 (promile) zpolstneJ sumy 10000,00 EUR 20,00

Celkové ročné poistné v EUR: 120,00

5 Spoluúčasti
Pre body a) až c) 50,00 EUR
Poisteny sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia

6 Zvláštne dojednarua.

1 1 POistenie elektroniky

POistením elektroniky je kryté akékol'vek náhle a nepredvídané poškodenie alebo zničenie
elektroruckych zanaderu - ALL RISK
Právo na plnenie vznikne, ak pOistná udalosť bola spôsobená napr

a) chybou konštrukcie chybou matenálu alebo výrobnou chybou / pokia l' sa na ňu
nevzťahuje záruka výrobcu/

b) padom stroja
c) skratom, prepatirn. mdukciou účinkom blesku, vadou Izolácie
d) chybou obsluhy, neopatrnosťou, nešikovnost'ou, nedbalosťou
e) zlyhanie meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky
f) škôd defmovanych podmienkami komplexneho živelného poisterua v zmysle vložky

Č 1/žlvell tejto zmluvy
g) krádežou lúpežou a vandahzrnorn v zmysle vložky Č 2/odcudzenle/ tejto zmluvy
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Dojednáva sa, že pn porstenl na časové ceny, časova cena zodpoveda obstarávacia
hodnota poistenej veci, uvedená v účtovnej evidencn počteného

2 Odchylne od OPP EP č 408 Článok II - Predmet poisterua V prípade poisterua
zanadeni sú predmetmi poisterua I tie zanaderua, ktorých vek presiahol v čase vzniku
škody: rokov, pokiaľ nie je dojednané Inak Pre určenie veku zanaderua je rozhoduuci
rok Jeho prvého uvedenia do prevádzky V prípade, že rok prvého uvedenia do
prevádzky nemožno zrstrt', je pre určenie veku stroja rozhodujúci rok jeho výroby

3 POisťovňa nebude uplatňovať pnncíp podporsterna

4 Odchylne od ZO PST pre bod 4 písmeno a), sa dojednava, že sa porsterue vzt ahuje na
podvozok, pojazdové skupiny a kabínu VOZidla vrátane vybavenia, pn strojoch na
podvozku s EČV a to pn nevykonavaní pracovnej Činnosti stroja

5 Odchylne od VPP MP 106 v článku IV bod 3 prsmeno f) sa dojednáva. že poisterue sa
vzťahuje na motorové a pripojné VOZidla s pndelenym EČV alebo registračnou
značkou, vrátene pracovných strojov s vlastnym pohonom a pnpojnych pracovnych
strojov bez EČV

6 DOjednáva sa , že v prípade poisterua na časove ceny sa bude plnenie pn parcralnych
škodách poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie
poskytovať v časových cenách Za parciálne škody sa budú považovat také škody
ktoré budú dosahovať výšku maximálne 50 % zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej
veci

DOjednáva sa, že pn poisteni elektroniky sú kryté aj nasledujúce viacnaklady s limitom
plnenie 10 000,00 EUR pre každú poistnú udalosti
Odpratávacie, demolačné, demontážne aremontážne viacnaklady vrátane
náklad y posudkového znalca,
náklady na hľadarue pričmy škody,
náklady na zemné a výkopové práce,
náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnu pracu, pracu nadčas
v nedel'u a počas SViatkov, ako aj expresne pnplatky

7

•
•
•
•

8 DOjednáva sa, že poisterue kryje aj odcudzenie elektroniky z motoroveho VOZidla za
podmienky, že motorové VOZidlo bolo v čase poistnej udalosti uzamknute a poistena
elektrc nika sa nachádzala v kufn, alebo uzatváratelnej prepážke motoroveho VOZidla

9 Územná platnosť poisterua územie Slovenskej republiky Pn porsteni hnutel'ných vecí
sa dojednáva územná platnosť nasledovne územná platnosť hnutel'nych vecí -
pracovných pomôcok /notebooky, tlačiarne, dráre, mobily a Iná elektroruka/ sa pre
prípad živelnej udalosti, krádeže a vandalizmu rozširuje aj o miesta pobytu /externé
pracovisko, adresa trvalého a prechodného bydliska, ubytovacie zanaderue - všetko
na území Slovenskej republiky a krajín Európskej úrue/ a pohybu /motorové VOZidlá,
vlaky, autobusy, lietadlá, plavidlá - všetko na území Slovenskej republiky a krajin
Európskej únre/

10 Pod oojrnorn "poistenie na 1. riziko" sa rozumie "poistenie na 1 riziko
s automatickým obnovením poistnej sumy" - ak v pnebehu poisteneho obdobia
v prípade na prve nziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo pravo na poistne
plnenie, POisťovňa automaticky obnoví poistnu sumu na zvyšok poistneho obdobia
Obnovenie poistnej sumy POisťovňa urobí stanovením doplatku poistného od termínu
vznikli poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanu časť poistnej sumy
zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti DOjednaná poistná suma je
v pnebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške

11 DOjednáva sa, že poisterue sa vzťahuje aj na nosiče dat pevne zabudovane
v hardwerovej časti nadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dat a
záznamov programového vybavenia strojov



Vložka Č. 7
Nová Verzia Č. 7
k poistnej zmluve

ÚČinnosť poisterua

od 01.01.2022 (0:00 h)

do neurčito

VIENNA INSURAt,CE GROUP
v

C. 80 - 503 7262

Poistenie skla

1 Poistenie sa vzťahuje na:

a) Súbor pevne vsadeného skla alebo osadeného skla vyplňajúceho vonkajšie otvory budov,
vratane nápisov fólií, malieb, na prvé riziko, na novú cenu, na poistnú sumu 7000,00 EUR,

b) Súbor skiel pultov, vrtrin vo vnútn budov, svetelné a neónové nápisy alebo reklamy na prvé
riziko, na novú cenu, na poistnú sumu 6 000,00 EUR.

2 Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre porsterue platia a rozsah porsterua určujú VPP MP 2020 a OPP - poisterue skla Č SK 256
Zvlaštne a osobitné dojednarua tejto vložky sú nadradené nad VPP a OPP

3 Adresa rizika. Slovenská republika

4 Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

Ročné _poistné v EUR

_9l_ 20,00 %0 (p~omile) z poistnej sumy 7000,00 EUR 140,00

__ ~1 20,00 %0 (promile) z poistnej sumy 6000,00 EUR 120,00

Celkové ročné poistné v EUR: 260,00

5 Spoluúčasti'

Pre body a) až b) 33,00 EUR,
Poisteny sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia

6 Zvláštne dojednanla:

1.1 POistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla

POistenie sa vzt ahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci - sklo, sklenené výplne,
íohe na sklách, sklo so špeciálnou povrchovou úpravou I nápisy, maľby, gravírovanle. Iná
výzdoba na skiel svetelné a neónové nápisy a reklamy - akoukoľvek náhod nou udalosťou
okrem nasledovnych prípadov

POistenie sa nevzťahuje

, na poškodenie a chyby ktore vznikli pred dobou uzatvorenia zmluvy,
r na škody vzruknute pn doprave poistených vecí,
, pn montáži a demontáž: poistených vecí,
r na škody, ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním stavebných prác vrrueste porsterua,

POistné hodnoty

Pn poisteru na časove ceny zodpoveda časovej cene obstarávacia cena poistenej veci uvedena
v uctovnej evrdencu poisteneho pnčom POisťovňa nebude uplatňovať pnncíp podporsterua
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DOjednáva sa, že pn poisteni na nové ceny uhradí porst'ovatel pnmerane náklady na opravu
alebo znovuznaderue poškodenej alebo zničenej veci až do vyšky nákladov na
jej znovunadcbi.dnutte ku dňu vzniku poistnej udalosti, zruženú o cenu použiteľnych zvyškov,
najviac však poistnú sumu stanovenú v zmluve

DOjednáva sa , ze v prípade poisterua na časové ceny sa bude plnenie pn parciálnych škodach
poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časovych
cenách Za parciálne škody sa budú považovať také škody ktoré budú dosahovat vyšku
maximálne 50 oic, zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej vec:

POistenie sa d ojednáva na I nzrko Pod pojmom "poistenie na 1 riziko" sa rozumie
"poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením poistnej sumy - ak v priebehu poistného
obdobia v prípade na prvé nziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné
plnenie, POisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia Obnovenie
poistnej sumy oorst'ovňa urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej
udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zcdpovedajucu
poistnernu plneniu vratane spoluúčasti DOjednaná poistna suma je v priebehu poistného
obdobia vždy v oóvcdnej výške



VIENNA INSURMICE GROUP

Vložka č. 9
Nová verzia č. 7
k poistnej zmluve

ÚČinnosť verzie

č. 80 - 5037262
od 01.01.2022 (0:00 h)

do neurčito

Poistenie zodpovednosti za škodu, vrátane krížovej zodpovednosti

1 POistenie sa vzťahuje na·

a) zodpovednost poisteného - mesto Bytča - za škodu, ktorá vznikne Inému v suvislosn
s činnosťou poisteného alebo vzťahom poisteného, trvania porsterua, vrátane pnporsterua
zodpovednosti za náhle a nepredvídatelné škody na Životnom prostredí, vrátane škodu
spôsobenu vadou výrobku a za škodu spôsobenou vadou vykonaném práce, na limit plnenia
100 000,00 EUR, ktora je limitom plnenia poisťovne pre jednu poistnú udá lost Na uhradu
všetkých poistných udalostí v pnebehu jedného poistného roku poskytne Kooperativa poistné
plnenie do výšky dvojnásobku dojecnaného limitu porstného plnenia, resp sublirmtu plnenia
Súčasťou (automaticky krytá v základnom porstení) je aj následná finančná škoda - ušlý zisk.

zodpovednosť za škodu spôsobenú fyzickou osobou, právnickou osobou alebo podrukajúcou
fyzickou osobou, ktorá je najornnlkom bytu a/alebo nebytového pnestoru v nehnuteľnostiach
uvedenych v poistnej zmluve (ďalej len "poistený najornnlk") Iným osobám ako sú najomnlci
bytu a/lebo nebytového pnestoru v nennutel.nostrach (dalej len "Iné osoby") vylučne z titulu
najornructva bytu a/alebo nebytoveho pnestoru alebo v súvislosti so svojpomocným
vykonavarurn stavebnych prác, uprav bytu a/alebo nebytového pnestoru v nehnuteľnostrach
uvedenych v poistnej zmluve, pokiaľ poistený najomník za škodu zodpovedá v dôsledku svojho
konania alebo vzťahu v čase trvania poistenia
zodpovednosť za škodu porsteneho najornnika z titulu najornnictva bytu a/alebo nebytového
pnestoru alebo v suvrslosti so svojpomocným vykonávaním stavebných prác, úprav bytu
a/alebo nebytového pnestoru spôsobenú Inému porstenernu najornníkovi v nehnuteľnostiach
uvedenych v poistnej zmluve (krížová zodpovednosť za škodu)

Limit plnenia pre poisterue zodpovednosti za škodu najornnikov bytov a nebytových pnestorov
sa dojednáva ako spoločný limit plnenia na celé nehnuteľnosn uvedené v poistnej zmluve,
pOISt ovňa za poisteného najornnika vyplatí náhradu škody z Jednej škodovej udalosti
maximálne do výšky limitu plnenia uvedený v poistnej zmluve na limit plnenia 100000,00 EUR,
avšak rnaximalne do výšky dvojnásobku limitu plnenia za všetky poistné udalosti všetkých
poistenych vlastni kov v jednom poistnom období

b) škodu spôsobenu pracovným urazom vrátane nárokov na náhradu vynaložených nákladov za
poskytnutú zdravotnu starostlivosť, nemocenské porsterue z toho Istého dôvodu, na porstnú
sumu 40 000,00 EUR, ktorá je limitom plnenia poisťovne pre jednu poistnú udalosť Na úhradu
všetkých poistnych udalostí v pnebehu jedného poistného roku poskytne Kooperativa porstne
plnenie do vyšky dvojnásobku dojednaneho limitu poistného plnenia, resp sublrrrutu plnenia

c) zodpovednost porsteneho - organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča - za
škodu ktorá vznikne mérnu v súvislosti s čmnost'ou poisteného alebo vzťahom poisteného. ak
poisteny zodpovedá za škody v dôsledku svojho konania alebo vzťahu z doby trvania porsterua,
na poistnu sumu 40 000,00 EUR, ktorá je limitom plnenia poisťovne za Jednu a všetky škody
vzruknute v jednom poistnom roku POistenie sa vzťahuje aj na regresné náhrady zdravotných a
sociálnej POisťovne

2 Rozsah poistenia, poistené nzrká.

Pre porsterue platia a rozsah porsterua určujú VPP ZP 2020
Zvláštne a osobitné dojednarua tejto vložky sú nadradené nad VPP ZP

3 Adresa rizika. územie Slovenskej republiky ako aj územie ostatných európskych štátov
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4 Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

Ročné poistné
v EUR

a) 4,064 %0 (promlle~ z [2olstneJsum:i 100 000,00 EUR 406,40

b) 2,650 %0 (pr omlle} z !20rstnej sumy: 40000,00 EUR - -- - -
____ !0_6,(~O

c) 2,650 %0 (promile} z !2olstnej sumy: 40 OOO,OOE_U~ ~-- --
__ _ _ _1_0 6, Q_Q_

Celkové ročné poistné v EUR: 618,40

5 Výluky z poistenia:

POistenie sa nevzťahuje na

• škodu spôsobenú osobe, s ktorou poistený vlastník žne v spoločnej domácnosti, príbuznym v
priamom rade, súrodencovi, manželovi alebo Inej osobe, ktorá je s poisteným vlastni kom v
pomere rodinnom alebo obdobnom,

• zodpovednosť za škodu poisteného, ktorý stavia budovu alebo stavbu protiprávne alebo
vykonáva stavebné práce, úpravy bytu a/alebo nebytového priestoru v bytovom dome(v
nehnuteľnos.tr) protiprávne,

• zodpovednosť za škodu z vykonávania prác a činností dodávatel'ským spôsobom,
• škody vyplývajúce z činnosti poisteného ako člena domácnosti nachádzajúcej sa byte alebo

ako občana v bežnom občianskom živote a z ďalších občianskych a podrukateľskych činnosti
• zodpovednost za škodu spôsobenú činnosťou členov domácnosti

Pre body a) - c) 50,00 EUR
POistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistneho plnenia

6. Spoluúčasti:

7. Zvláštne dojednanla:

1.1. Požadovaný rozsah limitov odškodnenia z poistenia zodpovednosti za škodu
právnickýc.h osôb

1 1 Porstník/ poistený Mesto Bytča
Limit odškodnenia pre jednu a všetky poistné udalosti ktoré nastanu v pnebehu poistného
obdobia' 100 000,00 EUR
Spoluúčasť 50,00 EUR

a

1 1 2 Poistnik Mesto Bytča
poistený organizácie v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mesta Bytča

• Materske školy, základné školy, umelecké školy a školské zanaderua, centra volného času
v znaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča

Limit odškodnenia pre jednu a všetky poistne udalosti ktoré nastanú v pnebehu poistného
obdobia 40 000,00 EUR
Spoluúčasť E;,O,OO EUR

V prípade vzniku nového subjektu patnaceho do pôsobnosti Mesta Bytča sa bude poisterue nadrt
podmienkami dohodnutými v poistnej zmluve
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1.2 Z poisterna zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistitel za neho nahradil
poškodenym uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla
poškodenému na zdraví a usmrtením a/alebo poškodením. zničením alebo stratou veci

ako aj Inu majetkovú Ujmu (ušlý Zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody, ak poistený za
takuto škodu zodpoveda podl'a príslušných právnych predpisov

1 3 POistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb sa vzťahuje na také škody, pre ktoré
bolo v dobe trvania porsterua porstenernu prvýkrát doručené písomné uplatnenie nároku
poškodeneho na náhradu škody (poistný pnncíp "claims made") a škoda vznikla
najneskôr 3 roky pred dňom platnosti a ÚČinnosti poistnej zmluvy

1 4 Predmet porsterua
- činnosti v sulade so zakonom črslo 369/1990 Z z o obecnom znadení v znení neskorších
predpisov a všetky Činnosti vyplývajúce poistenému z platných právnych predpisov

a rozhodnutí
štatnych organov,
- Činnosti v zmysle VÝPiSUz obchodného registra a znaďovacích listín,
- Činnosti vykonávané subjektmi v znaďovateľskej pôsobnosti poisteného

1 5 POistenie sa ďalej vzťahuje aj na zodpovednosť za škody:

a) vzruknute na veciach (hnutel'ných a nehnutel'ných) ktoré SI poistený alebo za neho konajúce
osoby požičali. prenajali alebo Ich Inak užívajú a na veciach (hnuteľných a nehnutel'ných),
ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť okrem vecí, ktoré poistený
prevzal na zaklade leasmqovej zmluvy,

b) spôsobené na prenajatých budovách a ostatných nehnuteľnostiach.
C) spôsobenu na veciach ktoré poistený používa a na veciach, ktoré poistený prevzal na

spracovanie opravu upravu. predaj, úschovu. uskladnenie alebo poskytnutie odbornej
pomoci

d) pracovnym urazom a škody vzruknute vynaložením nákladov na liečebnú starostlivost dávky
nemocenskeho a dôchodkoveho poisterua ako regresné náhrady nákladov liečenia
vynaložene zdravotnou poist'ovňou a regresné náhrady Sociálnej poisťovne.

e) na veciach. ktoré SI zamestnanec odložil pn plnení pracovných úloh alebo v pnarnej
súvislosti s ním na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto určené, potom na mieste,
kde sa obvykle odkladajú,

f) zodpovednosť za škody spôsobené výkonom vlastníckeho práva. prevádzkou a správou
nehnute/'ností, ktore poisteny vlastní. má prenajaté alebo Ich Inak užíva pokraľ poistený za
takuto škodu zodpoveda podľa príslušnych právnych predpisov,

g) vzruknute na veciach. ktoré boli ubytovanýrm osobami vnesené do ubytovacieho zanaderua
a ak Je s prevádzkou niektorej Činnosti poisteného alebo spoluporsteného spravidla spojené
odkladanie vecí aj za škody na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na mieste,
kde sa obvykle odkladajú pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá podl'a príslušnych
pravnych predpisov

h) vzruknute na zdravi alebo na veciach žiakov škôl a školských zanadení v znaďovateľskej
pôsobnosti poisteneho Toto dojednarue sa vzťahuje aj na školské úrazy žiakov na lyžrarskorn
a olaveckom vycviku alebo Iných akcrach orqaruzovanych školou alebo školským zanaderurn v
znadovateľskej pôsobnosti poisteného

l) ktore su definované ako následná finančná ujma, resp ušlý Zisk,
J) z vadneho výrobku a vadne vykonanej práce
k) na veciach alebo na zdraví pri plnení úloh v pracovnoprávnych vzťahoch alebo v pnarnej

svrslosti s nimi
l) odchylne od VPP ZP č 606, článku IX sa ruší bod 3

LJzemna platnost porstema sa vzt ahuje na územie Slovenskej republiky ako aj na územie
ostatnych europskych štátov
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Poistrteľ ďalej nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom vzniku prava na
plnenie poistrteľa, za poisteného výdavky

a) občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, ak toto konanie
bolo potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo vyšky plnenia porstrteľa, pok.al je
poistený povinný Ich uhradiť, ako aj trovy právneho zastuperua porsteneho, a to na všetkych
stupňoch

b) náklady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, vzniknuté poškodenému alebo
jeho zástUPCOVI,pokia!' je poistený povinný Ich uhradiť

c) obhajoby po.steného (príp jeho zamestnanca) v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom
konaní vedenom proti porstenérnu,

1.6 Osobitné pripoistenie

POistenie sa vzťahuje na zodpovednosti za škodu subjektu v zriadovateľskej pôsobnosti
poisteného, ktor á by mohla vzniknúť pn poskytovaní sociálnej služby alebo v pnarnej suvislosn
s ňou v zmysle zákona Č 448/2008 Z z o sociáinych službách a o zmene a doplnení zákona č
455/1991 Zb o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v zneni neskoršich predpisov


